Plickers is een tool om tijdens de les snel en makkelijk het begrip van leerlingen te
bepalen, zonder dat ze een device of internet nodig hebben. De docent stelt een vraag
en alle leerlingen geven tegelijk antwoord door een papieren kaart omhoog te houden.
In deze Kickstarter leggen we uit hoe je een opdracht voorlegt aan leerlingen met
behulp van Plickers.

Check zonder
leerling-devices
voorkennis met

LESVOORBEREIDING
Maak een account aan




Ga naar www.plickers.com
Klik op ‘Sign up’
Doorloop het registratieformulier

Maak een nieuwe klas aan


Voer de leerlingen in





Voer de namen van de leerlingen in
Toets na elke naam ‘Enter’
De leerlingen krijgen automatisch een
kaartnummer toegekend
Klik op ‘Print Roster’ als je klaar bent
om de lijst af te drukken

TIJDENS DE LES

Klik op ‘Add new class’
Voer naam, jaar en vak in en kies
een kleur

Raadpleeg je rooster








Klik linksboven op ‘Library’
Klik op ‘+’ New Question’
Voer een vraag in kies voor
‘Multiple Choice’ of ‘True/False’
Vink aan wat het juiste antwoord is
Klik op ‘Save’ om de vraag op te slaan




Docent

Maak de vragen aan


Iedere leerling heeft een kaartnummer
toegekend gekregen
Kijk op je rooster welk nummer
iedere leerling heeft

Deel de antwoordkaarten uit





Ga naar de app op je smartphone of tablet
Klik op jouw klas
Klik op ‘Library’

Op elke antwoordkaart staat een kaartnummer
(op de hoek van de antwoordﬁguur)
Geef de antwoordkaarten aan de
corresponderende leerlingen

Leerlingen
De vier zijden van de ﬁguur op de
antwoordkaarten corresponderen met
antwoordopties A, B, C of D

A




Maak de antwoordkaarten




Klik rechtsboven op ‘Cards’
Klik op ‘Standard Plickers Card Set’
om de kaarten te downloaden
Druk ze af en knip ze doormidden
(op elke pagina staan twee kaarten)

Klik op een vraag
Lees de vraag en antwoordopties voor

Installeer de App en rond af





Ga op je smartphone of tablet naar de App Store
Zoek op ‘Plickers’ en installeer de app
Klik ‘Get Started’ en klik ’Sign In’
Je hebt nu een klas en vragen aangemaakt
Alles is klaar voor de les!



Klik op ‘Scan Now’ om de respons
te bepalen door met je telefoon
alle kaarten in de klas te scannen
en klik op het vinkje als je klaar
bent



De leerlingen houden de antwoordkaart
omhoog met de zijde van het juiste
antwoord naar boven

RESULTAAT
Voor jou:


Een simpele en snelle manier om direct
tijdens de les het begrip van je leerlingen te
testen zonder dat ze apparaten, apps of
internet hoeven te gebruiken.

MINDER GESCHIKT VOOR


Complexe vragen of toetsen: Plickers werkt
alleen met meerkeuze of goed/fout.



Grote klassen of ruimtes: het scannen kan
lastig zijn als leerlingen dichtbij elkaar of ver
weg zitten.



Intensief gebruik: de kaarten zijn herbruikbaar, maar ‘slijten’ snel, lamineren kan
uitkomst bieden (mits met mat plastic).

Voor de leerlingen:


Leuke en makkelijke manier om tegelijk
antwoord te geven, zonder dat ze direct
elkaars antwoorden zien.

GOUDEN TIPS


Verrijk de vragen met afbeeldingen.



Maak vragen op je smartphone of tablet,
voorafgaand aan de les of tijdens de les.



Gebruik het ‘Live View’ tabblad op de website
om de resultaten te bekijken.



Bekijk met de ‘Scoresheet’ onder het tabblad
‘Reports’ op de website rapportages van je
klassen. Deze Scoresheets kun je ook exporteren als CSV-bestand. Deze bestanden zijn te
openen in Excel om verder inzicht te krijgen.

HOE VERDER
Meer uitleg nodig?


Bekijk de video voor meer uitleg:
bit.ly/plickersuitleg

